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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2019
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSTRUÇÕES ESPECIAIS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com
supervisão da Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos, nomeada pela portaria nº 076
de 25 de Junho de 2019, Divulga pelo presente instrumento que RERRATIFICA o edital do Concurso Público
de Provas e Títulos nº 001/2019 no que se refere ao item:
Anexo II - BIBLIOGRAFIA SUGERIDA E OU PROGRAMA DE PROVA.
Cargos: Auxiliar de Serviços, Merendeira e Servente que passa a ser como descrito abaixo:
Português (20 questões)
Leitura, compreensão e interpretação de texto: notícia, charge, tirinha, entrevista e artigo informativo.
Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;
Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; Sílaba = classificação quanto ao número de sílaba e quanto à
sílaba tônica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave;
Sinais de pontuação = ponto final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos,
vírgula, reticências, aspas.
Ortografia = observar o emprego de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; uso do
mas/mais; mau/mal; há/a.
Classe das palavras: Artigo, Substantivo, Adjetivo, Numeral, Pronomes, Verbo, Advérbios, interjeições,
preposições e conjunções.
Tipos de sujeito e predicado – noções preliminares.
Matemática (20 questões)
Sistema de numeração decimal: dezena, centena e milhar; agrupando e reagrupando; números naturais –
antecessor e sucessor; operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão; frações;
números pares e ímpares. Números: arábicos, cardinais e ordinais. Sistema numérico romano. Medida de tempo.
Situações-problema.

Mantém-se inalterados todos os demais itens do edital.
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